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เพลงเลือดสีม่วง 

ค าร้องและท านอง อาจารย์ประดิษฐ์  เขยีวฟู 
 

          วทิยาคมน่าชมสง่างาม  สมกบันามวทิยาคม 
สหศึกษาหาใครเทียมทนั  อมก๋อยเรานั้นกระเด่ืองช่ือลือเกียรติไกล 
          การศึกษา กีฬาเราสามารถ มารยาทอบรมบ่มนิสัย 
พุทธิ จริยะ พลานมยั  ระเบียบวนิยัวทิยาไม่นอ้ยหนา้ใคร 
          วทิยาลือชากอ้ง  มาเถิดพี่นอ้งเพื่อนพอ้งเทิดเอาไว ้
เกียรติคุณวทิยาลือชาไกล  ช่วยส่งเสริมใหว้ทิยาสถาพร 
          เกียรติจงด ารงสืบไป  ชัว่ฟ้าดินไม่สลายมว้ยมรณ์ 
เกียรติคุณวทิยาลือชาขจร  เป็นอนุสรณ์เคียงคู่อยูอ่มก๋อยเอย 

ค าร้องและท านอง อาจารย์ประดิษฐ์  เขยีวฟู 
 

          พวกเราชาววทิยาคม  พวกเรานิยมช่ืนชมยนิดี 
พวกเราสามคัคีในหมู่นอ้งพี่  พวกเรายนิดีท่ีเป็นลูกสีม่วง 
          อมก๋อยวทิยาคมน่าชมเหลือยิง่ เป็นท่ีพกัพิงของเราเหล่าเอ้ืองดอย 
ถึงแมพ้วกเราเพียงกลุ่มนอ้ย  เราต่างเฝ้าคอยช่วยเหลือเก้ือกลู 
          เราสีม่วงลว้นกลา้หาญ  ประจญับานไม่ยอ่ทอ้รอรา 
เร่ืองการเรียนเรานั้นสู้อยูทุ่กครา เก่งวชิาสมค าวา่วทิยาคม 



          “ปัญหาของคนบนดอยมีมาก ส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้แต่ก่อนมีศึกษาธิการบ่นและ   

เอามาช่วยกันคิด หาสถานที่จะจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในอ าเภออมก๋อย แต่ก็ไปได้ที่อ าเภอแม่ แจ่ม  

ของเราที่นี่ก็ได้อาศัยครู กศน. แต่บางทีก็อยู่ไม่ได้เพราะล าบากมาก มีการใช้งบลงทุนในอ าเภออมก๋อยหลายส่วน 

เพ่ือโรงเรียนและเด็ก ๆ จะได้มีที่เรียนที่เล่นกัน ส่วนอาชีพยังไม่ค่อยดี ทาง กศน. ก็ช่วยเต็มที่ ตอนนี้จะส่ง

นักเรียนมาเรียนที่นี่ เพราะโรงเรียนนี้ดี มีความพร้อม”  

 

 

 

        พระราชด ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  เมื่อเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 

๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒  

 



ค ำน ำ 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมจัดท าขึ้น มีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้ใช้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบและแนวปฏิบัติตนตลอด 
จนข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องทราบรายละเอียดใน
เรื่องราวต่าง ๆ ดังกล่าว  

การเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ส าหรับผู้ปกครอง จ าเป็นจะต้อง
ทราบรายละเอียดของระเบียบด้วย เพราะจะได้ช่วยควบคุม และว่ากล่าวตักเตือน เพ่ือมิให้นักเรียนประพฤติ
ผิดระเบียบของโรงเรียน  

ส าหรับหลักสูตรการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติด้านวิชาการ นักเรียนและผู้ปกครองก็จ าเป็น
จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ทั้งนี้เพราะนักเรียนแต่ละคน มีความรู้ ความสามารถ และความสนใจ ซึ่ง
ผู้ปกครองก็มีส่วนช่วยให้ค าปรึกษาหารือ ในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป  

ดังนั้นโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จึงได้จัดท าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองขึ้นเพ่ือให้นักเรียน ได้ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาท าความเข้าใจและรับทราบในเรื่องการเรียนการสอน  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียนผู้ปกครองเล่มนี้คงจะอ านวยประโยชน์แก่นักเรียนในการที่จะเข้าศึกษาเล่าเรียน 
 
 
               คณะผู้จัดท ำ 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม 



ประวัติโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ได้ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙                          
ณ วัดแสนทอง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ (ในขณะนั้น) ใช้ศาลาวดั 
แสนทองเป็นที่ท าการสอนโดยมีนายอัมพร โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอ าเภอและนายสามดวง ชิงชัย ผู้ช่วย
ศึกษาธิการอ าเภอ เป็นผู้สอน จนถึงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๔๙๙  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง            
นายทุน  สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียน บ้านแอ่นวิทยาคาร  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ โอนมาท าการสอนที่โรงเรียนนี้ถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  ๓,๖๐๐ บาท  ส าหรับสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณท่ีดินของโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและได้ย้ายจากวัดแสนทอง  มาท าการสอน    
ณ อาคารเรียนชั่วคราว 

ปัจจุบันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๗ หมู่ที๑่ ถนนเจริญทัศนา ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๖ ๗๐๖๑ โทรสาร ๐ ๕๓๔๖ ๗๑๒๔   E-mail : 
omkoiwit@hotmail.com  Website : www.omkoi.ac.th ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ ๒ แปลง รวม ๔๘ ไร่  ๒ 
งาน ๑๔ ตารางวา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพ้ืนที่บริการครอบคลุม ๔ ต าบลของอ าเภออมก๋อย ได้แก่ ต าบลอมก๋อย 
ต าบลยางเปียง ต าบลสบโขง และต าบลนาเกียน ปัจจุบันมี นายทัณฑธร  อินทะวงศ์ วุฒิการศึกษา ศษ.ด. สาขา
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
นตฺ ถิ ปญญา สมา อาภา  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 
ค าขวัญของโรงเรียน 

วินัยดี  กีฬาเด่น  เน้นจริยธรรม  ล้ าวิชาการ  ประสานชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๔. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
$. ผู้เรียนมีทักษะด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๔. ผู้เรียนในโครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
๕. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
๒. เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๓. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษา 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม โดยได้จัดให้มีหลักสูตร

บูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง ฝึกทักษะการท างานและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในตวัผู้เรยีน ท าให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในวงการศึกษา ทั่วประเทศและได้รับรางวัล
ระดับประเทศหลายรายการซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม คือ  “กาแฟของหนู เชิดชูคุณธรรม” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความความรู้ด้วย

ตนเองและเกิดคุณธรรมประจ าตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ  ผ่านกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม มีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเกิดเป็นจุดเด่นในตัวของนักเรียน
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมคือ “มีน  าใจ” 
 

แผนผังโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
 
 

ห้องดนตรี 

โรงฝึกงาน 

อาคาร 4 อาคารภูฟ้า 

 

โรงอาหารใหม่ 

 



ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผู้บริหารโรงเรียน 

 
นายทัณฑธร อินทะวงศ์ 

ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
 

   
นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง                      นายวีระพงค์  กล้าแข็ง นายธัญยรัตน์  พลเดช 
ครู คศ.๑ ครูช านาญการ ครู คศ.๑ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

  
นายกิตติพงษ์ ค าแหง นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์ 
ครูช านาญการ   ครูช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

   
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล  นางสาวเกษรา ซอหนั่นตา นางสาววราภา เลาหะเพ็ญแสง   
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
 

   
นางสาวประภาพรรณ สุภา นางสาวจรรยา  แดงมูล นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง                      
ครูช านาญการ            ครูช านาญการ            ครู คศ.๑ 
 

 
นางสาวสุทิตา  เสนาะเลิศ 
ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

   
นายณภัทร  ขุนยาง                        นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน                  นายกิตติพงษ์ ค าแหง 
ครู  คศ.๑ ครู ช านาญการ ครูช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มฯ รองหัวหน้ากลุ่มฯ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
นายภัทรพงศ์  วิริยา                        นายฐานพงษ์  ยะวงค์                  นายภานุพงศ์  วงค์น้อย 
ครู  คศ.๑ ครู  คศ.๑ 

 

  

 

นายกัมปนา  อุดมธนาวานิช นายณัฐวุฒิ  อบเชย  
ครู  คศ.๑ ครูผู้ช่วย  



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

   
นางสาวทาริกา  กันทะตุ่น นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่น นายส าราญ  จันทร์แดง 
ครู ช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มฯ ครู คศ.๑  รองหัวหน้ากลุ่มฯ  ครูช านาญการ 
 

   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตนา ธรรมวรรณ์ นางสาวกมลชนก  กิติวรรณ นายธัญยรัตน์  พลเดช 
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ 
              

 

 

 

นายธีรพงค์ ค าปัน นายอภิชาติ นิปุณะ นางสาวศิรินันท์  ทะมาตร์ 
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายจิระเดช  เขาค า   
ครูผู้ช่วย   
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

   
นางวีรวรรณ  พุงขาว นายโกสินทร์  ช้างบุญ นายธนากร  คันใจ 
ครู ช านาญการ หัวหน้ากลุ่มฯ ครู คศ.๑ รองหัวหน้ากลุ่มฯ ครู คศ.๑ 
   
 
 

  
นางทับทิม  แสนเมืองมา       นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์ นางพัชรินทร์พร   ก้อนแก้ว 
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย  
 

  

 

นางสาวจินดาพร  จันทร์แสตมป์ นายสมเกียรติ  วงศ์แก้ว  
ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ  
 
 
 
 
                                                                     
          
 
 
 
              
  



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  

 

นายรัตนผล กรรณิกา นายสมวิชัย  คุ้มครองโชค นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มฯ  รองหัวหน้ากลุ่มฯ  
 

  

 

     นางจรัสพร  จันทร์ศิริ  นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม  
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
 

 

นางกิตติยา  กันทะ นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์ นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา 
ครูช านาญการพิเศษ ครู คศ.๑ ครูช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มฯ รองหัวหน้ากลุ่มฯ   
                                                  

 

  

นายปรีชา  ทีฆวัฒน์สกุล   
ครูอัตราจ้าง   



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

   
นายกิติกร ขัดก๋า นางอัฉริยา  มงคลวาท นางวิมล  แก้วบุญเรือง 
ครูช านาญการ ครูช านาญการ ครูช านาญการ  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ                              รองหัวหน้ากลุ่มฯ  
 

   
นายวีระพงค์  กล้าแข็ง นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์ นางสาวชนกพร  ค าตาบุตร 
ครูช านาญการ   ครูช านาญการ ครูผู้ช่วย 
 

 

  

นางสาวนิตติญา  ลอดทองสี   
ครูผู้ช่วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 

 

 
นางสาวลักษณา  โนกุล                        นายบุญทวี  ปัญญาคม                  นายธีระเดช  เรือนแก้ว 
คร ูคศ.๑             คร ูคศ.๑             ครูช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มฯ รองหัวหน้ากลุ่มฯ  
 

   
นายสุชาติ  ปันตุ้ย นายปุณยวีร์  บริสุทธิ์ นายอานนท์  สุกันทา 
ครูช านาญการ ครู คศ.๑ ครู คศ.๑ 
 
 

  
นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์ซ่ือ                      นางสาวนันทิยา   หมูค า นางนัฐจิรา   สุปินธรรม 
ครู คศ.๑ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 
                         

 

  

นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี   
ครูอัตราจ้าง   
 
 



ลูกจ้างประจ า 
 

 

 

นายประทุม ฟองตายา  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 2  
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

  
นายพิษณุ  เรืองฤทธิ์                         นายดุสิต  ใจตา 
พนักงานขับรถ นักการภารโรง 
 

  
นางสาวอนัญญา  เชอกอง นางสาววิจิตรา  แสนวงมา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูแนะแนว 
 

 

 

นางสาววนิดา  ปะผอ    นางเสาวลักษณ์  อัศวาภรณ์ 
แม่บ้าน  แม่บ้าน 
 
 



                                                      
 
 
 
 

หลักสูตรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียน             
อมก๋อยวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดย
การจัดการเรียนรู้และก าหนดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุก ๆ สัปดาห์ได้เรียนรู้  มีทักษะชีวิต ในกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมสร้างวินัย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร  ผู้เรียนได้
เลือกตามความสนใจในกิจกรรมชุมนุม  และมีครูที่ปรึกษา  และโรงเรียนได้ขอความร่วมมือให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมได้
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียน  ในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      มีทักษะ 
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม                            
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

ข้อมูลด้านวชิาการที่นักเรียน 

และผู้ปกครองควรรู้ 



๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงก าหนดให้
ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เม่ือจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเมื่อจบการศึกษาทั้ง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งรวมถึงคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 
 
 
 



ระดับการศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้

จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒ ระดับ  ดังนี้ 
๑.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ )   

เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ 

๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) 
 การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะ 
กระวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่ง
พัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ  
 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                           
ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

๑.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน                   
วันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนัก
วิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน                   
วันละ ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมง ต่อภาคเรียน มีค่า
น้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔-๖ 

ภาษาไทย ๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๒๔๐ 
( ๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๒๔๐ 
( ๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๒๔๐ 
( ๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ประวัติศาสตร์ 
 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

๑๖๐ 
( ๔ นก.) 

๔๐ 
( ๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๔ นก.) 

๔๐ 
( ๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๔ นก.) 

๔๐ 
( ๑ นก.) 

 
๑๒๐ 

( ๓ นก.) 

๓๒๐ 
( ๘ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

 
๒๔๐ 

( ๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
( ๒ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

ศิลปะ ๘๐ 
( ๒ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
( ๒ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

๘๐ 
( ๒ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๑๒๐ 
( ๓ นก.) 

๒๔๐ 
( ๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ 
( ๒๒ นก.) 

๘๔๐ 
( ๒๒ นก.) 

๘๔๐ 
( ๒๒ นก.) 

๑,๕๖๐ 
( ๓๙ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา /กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐  ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐  ชัว่โมง /ปี รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
การตัดสินผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะคือ การผ่านรายวิชา ก าหนดเป็น
ภาคเรียนการเลื่อนชั้นก าหนดเป็นปีการศึกษาและการจบระดับชั้น ก าหนดเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีดังนี ้

๑. การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติม  โดยก าหนดตัวชี้วัดที่ต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวน ตัวชี้วัดแต่ละรายวิชา 

๓. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๔. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จึงจัดการตัดสินผล เป็น ๔ เกณฑ์คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. การตัดสินผลสัมฤทธิ์รายวิชา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การให้ระดับผลการเรียน 
ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน

เป็น ๘ ระดับ  ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง และการทดสอบ 
รายวิชาที่นับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป โดยมีแนวการให้ระดับผลการเรียน  

ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
“มส”  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียน 

มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการ
ผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

“ร”  หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการ 
เรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน 
ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการ
เรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

 

๒. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของผู้เรียน เป็นการประเมินเพ่ือวินิจฉัย    โดยแบ่ง

การประเมินเป็น  ๔  ระดับดังนี้ 
กลุ่มดีเยี่ยม (๓)  =  ตั งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป   

กลุ่มท่ีมีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสูงกว่าเกณฑ์ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
-  สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์ แสดงความ
คิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย 

กลุ่มดี (๒) =  ร้อยละ ๗๐-๗๙                                
กลุ่มท่ีมีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความตามเกณฑ์  ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
-  สามารถจับใจความส าคัญได้  เขียนวิพากษ์วิจารณ์  และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ    

กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั นต่ า (๑)  =  ร้อยละ ๕๐-๖๙                                
กลุ่มท่ีมีการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 
-  สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ ได้บ้าง 

กลุ่มปรับปรุง (๐) = ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐             
กลุ่มท่ีมีการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งคุณภาพของผู้เรียนเป็น ดังนี้ 
-  ไม่สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้   

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐-๗๔ ๓ ดี 
๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้ 
๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
๐-๔๙ ๐ ต่ ากว่าเกณฑ์ 



หากผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ  เพ่ือให้ผลการประเมินอยู่ใน กลุ่มผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า หรือ กลุ่มดี หรือ กลุ่มดีเยี่ยม 
 

การตัดสินผลการประเมิน มีหลักเกณฑ์ดังนี  
๑. กลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น ๑ , ๒  หรือ ๓  จะต้องมีคะแนนการ

ประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ รวมกันตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๑๐๐ 
๒. กลุ่มท่ีไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนน ๐  ซึ่งมีคะแนนการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อ

ความรวมกันต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 

๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนเป็นการประเมินเพ่ือวินิจฉัยโดย แบ่งการประเมินเป็น ๔ 

ระดับ ดังนี้ 
กลุ่มดีเยี่ยม (๓)  =  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  
กลุ่มท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

- มีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุข
ของตนเองและสังคม 
กลุ่มดี  (๒)  =  ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
กลุ่มท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์  ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

-  มีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลุ่มผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า (๑)  =  ร้อยละ ๕๐-๖๙ 
กลุ่มท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ ก่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

    -  รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษา ก าหนด 
กลุ่มปรับปรุง (๐)  =  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งคุณภาพของผู้เรียน เป็นดังนี้ 

-  ไม่รับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา ก าหนด 
หากผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง  ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นจนอยู่ในกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจจะอยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ า  ดี หรือดีเยี่ยม 

การตัดสินผลการประเมิน มีหลักเกณฑ์ดังนี  
๑. กลุ่มท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ได้ประเมิน ได้คะแนนเป็น ๑ , ๒  หรือ ๓  จะต้องมีคะแนนการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๕ ข้อ รวมกันตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๑๐๐ 
๒. กลุ่มท่ีไม่ผ่านการประเมิน  ได้คะแนน ๐   ซึ่งคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อ

รวมกันต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 

๔. การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน

ของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม จะพิจารณาจากผลการประเมินตาม

จุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรมกับเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
คิดเกณฑ์  “ผ่าน”  คือ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม และมีคุณลักษณะที่ก าหนด

ไว้ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของการประเมิน 



ในกรณีที่ผู้เรียน “ไม่ผ่าน” การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้ารับการซ่อมเสริม หรือเลือก
กิจกรรมใหม่จน “ผ่าน” ครบทุกกิจกรรม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนดในแต่ละช่วงชั้น 
 

การเปลี่ยนผลการเรียน 
๑. การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
ผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินผลการเรียน “๐” โรงเรียนจะให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒ ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่

ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือด าเนินการสอบแก้ตัวแล้วแต่ยังคงได้ผลการเรียน “๐”โรงเรียน
จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

๒. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียน

ตามปกติ (ตั้งแต่ ๐-๔) 
ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลาย

ภาค ให้ผู้สอนน าข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลา
การแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ า หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 

๓. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 
๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า                   

ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น โรงเรียนจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง 
หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ ส าหรับรายวิชานั้น แล้วจึงให้วัดผล
ปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้กระท าให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้น
มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อ
พ้นก าหนดนี้แล้ว ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้
เรียนซ้ ารายวิชานั้น 

การเรียนซ  ารายวิชา ผู้เรียนทีไ่ด้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอนในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เห็นว่า
เหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 

๔. การเปลี่ยนผล “มผ” 
กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” โรงเรียนจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือ

ไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ 
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน ส าหรับ
ภาคเรียนที่ ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 

การเลื่อนชั น 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
๑. รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นได้ไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ 



ทั้งนี้ รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาค
เรียนถัดไป ทั้งนี้ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 

การสอนซ่อมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาต้อง
จัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อมเสริม 
ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 

๒) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 

๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “๐” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  

 
การเรียนซ  าชั น 

ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญการเรียนซ้ าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 
การจบการศึกษา 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 



เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วย

กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน  

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
 
 

ข้อมูลด้านระเบียบวินัย 

ที่นักเรียนและผูป้กครองควรรู้ 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

............................................................ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียก ชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น  
               “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
               “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือการอบรมสั่งสอน 
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี ๕ สถานดังนี้  
     ๕.๑  ว่ากล่าวตักเตือน  
     ๕.๒  ท าทัณฑ์บน  
     ๕.๓  ตัดคะแนนความประพฤติ 
     ๕.๔  กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     ๕.๕  พักการเรียน 
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วย
ความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาให้เป็นไป เพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียน หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตนใน ทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิด ไม่ร้ายแรง 
ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ด
หลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 10 ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน และนักศึกษากระท าความผิดที่สมควร ต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และ ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ไห้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
ระเบียบโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 

ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม มีความประสงค์ที่จะอบรมสั่งสอนให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ประพฤติดี ยึดมั่นในศาสนาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองของชาติ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้วางแนวทางเป็นระเบียบ
เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

หมวดที่ ๑ 
ระเบียบความประพฤติทั่วไป 

 
๑.  นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างน้อย 15 นาที 
๒.  นักเรียนต้องมาเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน 
๓.  นักเรียนต้องไม่หลบหนีชั่วโมงเรียน  
๔.  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งเวลามา

และเวลากลับระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
๕.  นักเรียนต้องไว้ทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
๖.  นักเรียนไม่สวมใส่เครื่องประดับและของมีค่าหรือแต่งเสริมความงามมาโรงเรียน 

 ๗.  นักเรียนต้องตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ ทุกวิชา ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
กิจกรรมอย่างแท้จริง 

๘.  นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียน หนังสือและเอกสารการเรียน อุปกรณ์การท างานอื่น ๆ ที่ครู
สั่งงานมาปฏิบัติในแต่ละวันให้พร้อม 

๙.  นักเรียนต้องร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๑๐.  นักเรียนไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานในเวลาเรียน 
๑๑.  นักเรียนไม่ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ห้ามขีดเขียนโต๊ะ เก้าอ้ี ผนังห้องอาคารต่าง ๆ  
๑๒.  นักเรียนไม่มุดรั้ว ข้ามรั้วเข้า – ออกบริเวณโรงเรียน  โดยต้องเข้าออกทางประตูหน้า-หลังโรงเรียน

เท่านั้น 
๑๓.  นักเรียนต้องไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๑๔.  นักเรียนต้องไม่แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูและผู้อ่ืน 
๑๕.  นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนในท านองชู้สาวต่อเพ่ือนนักเรียน หรือบุคคลภายนอก 
๑๖.  นักเรียนชายต้องกระท าตนเยี่ยงสุภาพบุรุษ นักเรียนหญิงต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรี 



๑๗.  นักเรียนต้องไม่เล่นการพนัน หรือมั่วสุม ก่อความไม่สงบขึ้นภายในหรือภายนอกบริเวณโรงเรียน 
๑๘.  นักเรียนต้องเคารพและอยู่ในโอวาทของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตลอดจนครูกิตติมศักดิ์ 
๑๙.  นักเรียนต้องไม่น าหรือชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความไม่สงบภายในและภายนอกบริเวณ

โรงเรียน 
๒๐.  นักเรียนต้องไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทภายในและภายนอกโรงเรียน 
๒๑.  นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานบันเทิงต่าง ๆ  
๒๒.  ห้ามนักเรียนพกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดติดตัว หรือซ่อนไว้เพื่อใช้งาน หรือใช้ในการประทุษร้ายผู้อ่ืน

ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน 
๒๓.  นักเรียนต้องไม่น าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน  หากน ามาให้รับผิดชอบด้วยตนเอง  สถานศึกษาจะไม่

รับผิดชอบไม่ว่าจะกรณี  ใดๆ ทั้งสิ้น 
๒๔.  นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน 
 

หมวดที่ ๒ 
ระเบียบการแต่งกายและทรงผม 

นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องเรียบร้อยมาโรงเรียนตามวันเปิดเรียนหากโรงเรียนเปิดภาคเรียน
และหรือในช่วงที่ครูมาปฏิบัติงาน  นักเรียนมีธุระมาติดต่อกับทางโรงเรียน  ก็ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนด้วยความ
เรียบร้อยเสมอ 
๑. เครื่องแบบนักเรียนชาย 
   ๑.๑ มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

๑.๑.๑ เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น  ไม่บางเกินควรผ่าอกตลอด มีสาบที่อก  กว้างประมาณ ๓ 
ซ.ม. ใช้กระดุมแบบแบนสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ ซ. ม. แขนสั้นตะเข็บขอบแขนพับด้านใน  มีกระเป๋า  
ติดราวนมด้านซ้าย ๑ ลูก  ชื่อ-นามสกุลปักไว้ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า  ด้านขวาปักอักษรย่อ อ.ก. ไว้แถวที่ ๑  เลข
ประจ าตัวใช้เลขไทยแถวที่ ๒  ด้วยด้ายมันสีน้ าเงินเข้ม และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมไว้ 
บนอกด้านขวา เหนือค าว่า อ.ก. ขนาดเสื้อไม่รุ่มร่ามพอดีกับตัว  ด้านหลังไม่มีสาบ  ไม่มีจีบที่บ่า 



๑.๑.๒ กางเกง ใช้ผ้าสีกากีมีจีบออกข้างๆละ ๒ จีบ ขาสั้นเหนือเข่าขึ้นมา ๕ ซ.ม.  ปลายขาพับข้างให้
กว้าง ประมาณ  ๓ ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ ลูก ไม่มีกระเป๋าหลังเวลาสวมให้เอาชายเสื้อใส่เข้าใน
กางเกงให้เรียบร้อย 

๑.๑.๓ เข็มขัดเป็นหนังเรียบสีน้ าตาล กว้าง ๓-๔ ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะทองเหลือง
ชนิดหัวกลัดเดี่ยวพร้อมปลอกสอดปลาย หรือใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้ 

๑.๑.๔ รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล   มีสายผูก ไม่มีลวดลาย หัวมน 
๑.๑.๕ ถุงเท้าสีน้ าตาล ยาวครึ่งน่อง      

 
๑.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

๑.๒.๑  เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น ไม่บางเกินควรผ่าอกตลอด มีสาบที่อก กว้างประมาณ ๓ ซ.
ม. ใช้กระดุมแบบแบนสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ ซ.ม. แขนสั้นตะเข็บขอบแขนพับด้านใน   มีกระเป๋า ติด
ราวนมด้านซ้าย ๑ ลูก ชื่อนามสกุลปักไว้ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า ด้านขวาปักอักษรย่อ อ.ก. ไว้แถวที่ ๑ เลข
ประจ าตัวใช้เลขไทยแถวที่ ๒ ด้วยด้ายมันสีน้ าเงินเข้ม และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมไว้ 
บนอกด้านขวา เหนือค าว่า อ.ก. ขนาดเสื้อไม่รุ่มร่ามพอดีกับตัว ด้านหลังไม่มีสาบไม่มีจีบที่บ่า  
   ๑.๒.๒  กางเกง ใช้ผ้าสีด าไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายีนส์ , ลูกฟูก , ก ามะหยี่ ,ผ้ามัน  มีจีบออกข้างๆ ละ ๒ 
จีบ ขาสั้นเหนือเข่าขึ้นมา ๕ ซ.ม. ปลายขาพับข้างให้กว้างประมาณ  ๓ ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ๑ ลูก 
ไม่มีกระเป๋าหลังเวลาสวมให้เอาชายเสื้อใส่เข้าในกางเกงให้เรียบร้อย 

๑.๒.๓  เข็มขัดหนังเรียบสีด า กว้าง ๓-๔ ซ.ม.  หัวเข็มขัดโลหะสีเงินสี่เหลี่ยม  ชนิดหัวกลัดเดี่ยวพร้อม
ปลอกสอดปลาย 

๑.๒.๔  รองเท้าผ้าใบสีด า   หุ้มส้น   มีสายผูก ไม่มีลวดลาย หัวมน 
๑.๒.๕  ถุงเท้าสีขาว ยาวครึ่งน่อง  

 
 
 



๒. เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
    ๒.๑ มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

๒.๑.๑ เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบปกคอใหญ่พับไปด้านหลังแบบทหารเรือ  ผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
ควร  แขนยาวถึงข้อศอก  ปลายแขนจีบเล็กน้อย  มีขอบแขนกว้าง ๒ ซ.ม. ความยาวจากไหล่ตัวชายเสื้อด้าน
ล่างสุดคุมสะโพกชายเสื้อพับขอบไม่เกิน  ๓  ซ.ม.   ติดกระเป๋าด้านขวาล่าง  ๑  ลูก  ขนาดของเสื้อให้เหมาะสมกับ
ตัวไม่รัดเอวเกินไป ให้ปักชื่อย่อ  อ.ก.  แนวบน  เลขประจ าตัวเลขไทยแนวล่างที่อกเสื้อด้านขวามือ ชื่อ – นามสกุล 
ปักไว้ด้านซ้ายมือแนวเดียวกับเลขประจ าตัว และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมไว้ บนอก
ด้านขวา เหนือค าว่า อ.ก. 

๒.๑.๒  ผ้าผูกคอหูกระต่าย ให้ใช้แบบส าเร็จ 
๒.๑.๓  กระโปรงผ้าสีน้ าเงินเข้ม ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  ด้านหน้า  ด้านหลังพับด้านละ ๓ กลีบ จากขอบ

เกล็ดลงมาประมาณ  ๕  ซ.ม.  ตัวกระโปรงยาวคุมเข่าประมาณ  ๑๐ – ๑๕ ซ.ม.  หรือครึ่งหน้าแข้ง 
๒.๑.๔  รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น แบบนักเรียนมีสายรัดพาดหลังเท้าส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.  
๒.๑.๕  ถุงเท้าสีขาวแบบสั้นไม่มีลวดลาย ยาวครึ่งน่องพับลง มาเหนือข้อเท้า 

        
    ๒.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 



   ๒.๒.๑  เสื้อ  ผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น  ผ่าอกตลอด  สาบตลบด้านในกว้าง  ๓  ซ.ม. 
มีกระดุมขาวกว้าง  ๑ ซ.ม. แขนยาวเพียงศอก ปลายแขนมีจีบมีขอบแขน  ขนาดเสื้อผ้าสวมใส่พอเหมาะไม่รัด
รูปทรง  ปลายสวมใส่ไว้ในกระโปรง  ปักอักศรย่อ  อ.ก.    เลขประจ าตัว  ชื่อ – นามสกุล  เหมือนนักเรียนชาย
และติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมไว้ บนอกด้านขวา เหนือค าว่า อ.ก. 

๒.๒.๒  กระโปรง ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลายใน เนื้อผ้า ด้านหน้า ด้านหลังพับด้านละ ๓ กลีบ จากขอบ
เกล็ดลงมาประมาณ ๕ ซ.ม. ตัวกระโปรงยาวคลุมเข่าประมาณ ๑๐-๑๕ ซ.ม. หรือครึ่งหน้าแข้ง   

๒.๒.๓  เข็มขัดหนังเรียบสีด า  ขนาด  ๔  ซ.ม.  หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีหนังสีด าหุ้ม  แบบชนิดหัวกลัดเดี่ยว
มีปลอกสอดปลาย และติดคลิปหนีบสีด าแบบ ๒ ขาได้เท่านั้น 

๒.๒.๔ รองเท้าหนังสีด าเท้าหนังสีด าหุ้มส้น แบบนักเรียนมีสายรัดพาดหลังเท้าส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.ไม่มี
ลวดลาย  

๒.๒.๕ ถุงเท้าสีขาวแบบสั้นไม่มีลวดลาย ยาวครึ่งน่อง   พับลงมาเหนือข้อเท้า 
๓.ทรงผมชาย 
 ๑. มัธยมต้น  ทรงผมตัดสั้นแบบลานบิน ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซ.ม.  ด้านข้างและด้านหลังเกรียน
เรียบสั้น 

๒. มัธยมปลาย  ทรงผมรองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๓ ซ.ม.  ด้านข้างและด้านหลังรองทรงสูง   
หวีให้เรียบร้อย 
 
๔. ทรงผมหญิง 
 ๑. มัธยมต้น  ผมสั้น  ตัดตรงเป็นแนวมาด้านหลัง  ไม่ซอยทั้งด้านข้างและด้านหลัง กรณีที่ต้องไว้ผมยาว 
ให้ครูที่ปรึกษาเขียนบันทึกขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นรายๆไป เช่น เป็นนักเรียนฟ้อนร า เป็นนักเรียนที่มี
ปัญหาเรื่องทรงผม หรือสาเหตุอ่ืนๆ โดยต้องรวบผมแล้วผูกริบบิ้นสีตามระดับชั้น คือ ม.๑ สีชมพู ม.๒ สีฟ้า ม.๓ สี
ขาว ไม่มีลวดลาย  แล้วติดกิ๊บสีด าแบบเรียบหรือกิ๊บปากเป็ดสีด าเท่านั้น 

๒. มัธยมปลาย ผมไม่ดัดหรือซอย  ผมหน้าไม่เลยคิ้วลงมา  ด้านหลังสั้นไม่ละคอปกเสื้อ  ถ้าไว้ยาวต้อง
รวบแล้วผูกริบบิ้นสีตามระดับชั้น  คือ ม.๔ สีชมพู ม.๕ สีฟ้า ม.๖ สีขาว ไม่มีลวดลาย  แล้วติดกิ๊บสีด าแบบเรียบ
หรือก๊ิบปากเป็ดสีด าเท่านั้น 

นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน  ดังนี  
-  ดัดผม 
-  ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
-  ไว้หนวดหรือเครา 
-  การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น  การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรง

สัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย 
ข้อห้ามในการแต่งกายของนักเรียนชาย- หญิง (ทั งในและนอกโรงเรียน เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) 
๑. ห้ามใช้เครื่องส าอางและเครื่องประดับทุกชนิด 
๒. ห้ามสวมใส่ก าไลข้อมือ ข้อเท้า (ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ) 
๓. ห้ามสวมสร้อยคอสแตนเลสห้อยพระแขวนติดคอ หรือสร้อยคอชนิดอื่นที่ท าให้มองเป็นเครื่องประดับ 

   ตามแฟชั่น 
๔. ห้ามไว้เล็บยาวและถาสีเล็บ 
๕. ห้ามย้อมผมสีต่าง ๆ  
๖. ห้าม ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง – กระโปรงนักเรียนและชุดกีฬา 
๗. นักเรียนที่ต้องมาโรงเรียนเพ่ือซ่อมเสริมวิชาที่ยังไม่ผ่านหรือมาติดต่องานการกับทางโรงเรียนต้องแต่ง 

    เครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 



๘. ห้ามใส่เสื้อกีฬาหรือเสื้อประเภทอ่ืนๆที่ไม่ใช่ของโรงเรียนมาในวันที่ไม่มีคาบเรียนวิชาพละศึกษา โดย 
ให้ใส่ชุดวอร์ม ของโรงเรียนมาเรียนในวันที่มีคาบเรียนพละศึกษาเท่านั้นและให้ปักชื่อ-นามสกุลไว้บนอกข้างขวา
ให้เรียบร้อยหากกิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับวันที่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น) ให้น ามาเปลี่ยนในคาบเรียนวิชาพละศึกษาเท่านั้น 

๙. รองเท้าชุดพละ  
 - นักเรียนชาย  ม.ต้น ให้ใส่รองเท้านักเรียนผ้าใบสีน้ าตาล (ตามระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย) 

       - นักเรียนชาย  ม.ปลาย ให้ใส่รองเท้านักเรียนผ้าใบสีด า (ตามระเบียบการแต่งกายนักเรียนชาย) 
          - นักเรียนหญิง  ม.ต้น ให้ใส่รองเท้านักเรียนผ้าใบสีขาว 
       - นักเรียนหญิง  ม.ปลาย ให้ใส่รองเท้านักเรียนผ้าใบสีขาว 
   ๑๐. ในกรณีที่นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบให้ครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับชั้น ด าเนินการตักเตือนและหาก
นักเรียนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ด าเนินการยึดสิ่งที่เป็นเครื่องแบบที่ผิดระเบียบทันที เช่น กิ๊ฟติดผมแบบ
แฟชั่น  ตุ้มหูหรือต่างหู สร้อยคอ แหวน ก าไร เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า คลิปหนีบ  เข็มขัดแฟชั่น หรืออ่ืนๆ  ทั้งนี้ให้
ด าเนินการส่งที่ห้องกิจการนักเรียนพร้อมรายละเอียดข้อมูล 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนในโรงเรยีน 

๑. ระเบียบการมาโรงเรียนของนักเรียน  
๑.  เวลา   ๐๗.๔๕  น.  เมื่อได้ยินเสียงเพลงมาร์ช ของโรงเรียน  เป็นสัญญาณเตือนให้นักเรียนทุกคนรีบ

เข้าแถวกลางสนามตามล าดับชั้น ห้อง และอยู่ในความสงบภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ 
 ๒. นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเข้าแถว นักเรียนที่มาเข้าแถวหลังจากธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วและนักเรียน
ที่ไม่อยู่ในแถวถือว่ามาสาย  
 ๓. นักเรียนทุกคนต้องร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงประจ าสถานศึกษา เพื่อปลุกจิตส านึกถึงความเป็นไทย 
และแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๔. นักเรียนทุกคนต้องสงบ ส ารวมกิริยาวาจาเมื่อท ากิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และปฏิญาณ
ตน ตลอดจนฟังการอบรมหรือค าชี้แจงต่าง ๆ 
 ๕. นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทุกวิชา ทุกคาบเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๒.การแสดงความเคารพ 

๑. นักเรียนควรให้ความเคารพต่อครู – อาจารย์ ด้วยมารยาทท่ีดีเช่นเมื่อพบเห็นต้องกล่าวค าว่าสวัสดี
พร้อมยกมือไหว้ 

๒. นักเรียนเมื่อเดินสวนทางกับครู – อาจารย์ ต้องหยุดยืนตรงหันหน้ามาทางท่านและเมื่อท่านเดินผ่านไป
จึงเดินต่อ 

๓. การพูดกับครูต้องมีหางเสียง นักเรียนชายลงท้ายด้วยค าว่าครับ นักเรียนหญิงลงท้ายด้วยค าว่าค่ะ 
๓.ระเบียบการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
           ๓.๑. ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน  เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นจะ 
พิจารณาเป็นรายไป  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑.๑   ให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนและเขียนขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองมา  ให้นักเรียนเตรียมเขียนใบลาพร้อมผู้ปกครองเซ็นชื่อมาล่วงหน้ามาจากบ้าน  ยื่นที่ ครู
ประจ าวิชา  ครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับ และงานกิจการนักเรียน  ตามล าดับ และเขียนขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน 

๓.๑.๒  กรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้เขียนใบขออนุญาตที่ห้องกิจการนักเรียน 



๓.๒.  หากผู้ปกครองจะพบนักเรียน  หรือจะน านักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนติดต่องานกิจการ
นักเรียนเพื่อท าการบันทึกการขออนุญาต 

๓.๓.  กรณีนักเรียนขออนุญาตไปร่วมงานศพบิดามารดา   หรือญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนในห้องเดียวกัน ให้
ครูที่ปรึกษาท าหนังสือขออนุญาตและควบคุมนักเรียนไปและกลับ  หรือมีครูผู้อื่นไปด้วย 

๓.๔  กรณีท่ีผู้ปกครองมาติดต่อกับงานกิจการนักเรียนที่จะน านักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องแสดง
บัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้ง 
 
๔.  ระเบียบการลา, ลาป่วย  

๔.๑  นักเรียนต้องยื่นใบลาป่วย  ต่อครูที่ปรึกษารับทราบโดยผู้ปกครองผู้ซึ่งมาเซ็นชื่อให้ในวันมอบตัวกับ 
ทางโรงเรียนรับทราบท้ายใบลานั้น ๆ  ลาป่วยส่งใบลา   แต่ลากิจให้ส่งก่อนวันลาที่ขอลากิจ 

๔.๒  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ผู้ปกครองไปลาด้วยตนเองกับงานกิจการนักเรียน 
๔.๓  หากปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง  จะถูกลงโทษตามระเบียบของทางโรงเรียน 
๔.๔  หากนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน  ๓  วัน  และไม่ส่งใบลาและโรงเรียนไม่ได้รับการติดต่อจาก 

ผู้ปกครองนักเรียนจะถูกลงโทษตามระเบียบของทางโรงเรียน 
๔.๕  หากนักเรียนขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน  ๑๕ วันท าการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล  และผู้ปกครอง 

ไม่ติดต่อมาทางโรงเรียนจะพิจารณา  ด าเนินการตามระเบียบของกฎหมายการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น และหากเป็นมัธยมศึกษาตอนปรายให้คัดชื่อออกจากทะเบียนของทางโรงเรียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างจดหมายลาป่วย 
 
                                          บ้านเลขท่ี ..............หมู่ที่ .............ต าบล................. 
           อ าเภอ...................... จังหวัด............................... 
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
 
เรียน    ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .........../............... 
 

ด้วยข้าพเจ้า ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว  ........................................................................................... 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........../............ ได้ป่วย*.............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ........................... เดือน .................................... พ.ศ. ......................... 
ถึงวันที่ .................. เดือน ...............................................พ.ศ. .......................  รวม ......... ...............วัน จึงขอ
อนุญาตหยุดเรียนตามวันดังกล่าว 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................... นักเรียน 
 
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงตามใบลานี  
 

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้ปกครอง 
(...............................................) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ    * บอกอาการป่วยอย่างละเอียด  เช่นเป็นหวัด มีอาการปวดศีรษะ ไอ มีไข้สูง 
      - ส่งใบลาป่วยในวันที่มาโรงเรียนวันแรกหลังจากป่วย 
      - ถ้าเป็นการลาป่วยหลายวัน  ผู้ปกครองควรมาติดต่อโรงเรียนก่อน 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ ๔ 
หลักเกณฑ์การลงโทษและความผิด 

๑.  ความผิดขั นเบา  
 ๑.๑.  หลบเลี่ยงการเข้าแถวหน้าเสาธง     
 ๑.๒.  มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร    

๑.๓.  ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียนที่ก าหนด       
 ๑.๔.  แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน 
 ๑.๕.  ไว้ทรงผมผิดระเบียบของโรงเรียน       
 ๑.๖.  ใส่เครื่องประดับมาของโรงเรียน        
 ๑.๗.  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม         
 ๑.๘.  ไม่รักษาความสะอาดตนเองและสถานที่  
 ๑.๙.  กล่าววาจาไม่สุภาพต่อเพ่ือนและบุคคลทั่วไป 
   ๑.๑๐. รับประทานอาหารในเวลาเรียน 

๑.๑๑. ขีดเขียนโต๊ะ  เก้าอ้ี  ผนังห้องอาคารต่าง ๆ 
๑.๑๒. หนีเรียน  
๑.๑๓. ความผิดอื่นที่มีลักษณะความผิดคล้ายคลึงกัน 

๒. ความผิดขั นกลาง   
๒.๑. ทุกความผิดของความผิดขั้นเบาครั้งที่ ๕     
๒.๒. ขัดค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของครู         
๒.๓. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อ ครู – อาจารย์            
๒.๔. ก้าวร้าว  ข่มขู่  หรือส่อเจตนารังแกบุคคลอื่น    
๒.๕. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนอย่างไม่ร้ายแรง  
๒.๖. ท าลายทรัพย์สินของทางโรงเรียนอย่างไม่ร้ายแรง         
๒.๗. ประพฤติตนส่อไปในทางชู้สาว       
๒.๘. สูบบุหรี่ทั้งในและนอกห้องเรียน         
๒.๙. เล่นการพนัน  หรืออย่างอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการพนัน 
๒.๑๐. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต       
๒.๑๑. ความผิดอื่นที่มีลักษณะความผิดคล้ายคลึงกัน              

๓. ความผิดร้ายแรง   
 ๓.๑. ทุกความผิดของความผิดขั้นกลางครั้งที่ ๔     
 ๓.๒. น าพาผู้อ่ืนมาท าร้ายร่างกายนักเรียนภายในโรงเรียน       
 ๓.๓. แสดงกิริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นครูและผู้ที่ควรเคารพอย่างร้ายแรง      
 ๓.๔. ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อผู้ที่ควรเคารพอย่างร้ายแรง      
 ๓.๕. ดื่มสุราทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน    
 ๓.๖. เสพยาเสพติดทุกชนิด หรือ มีไว้ในครอบครอง         
 ๓.๗. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทอย่างร้ายแรง         
 ๓.๘. ท าลายทรัพย์สมบัติของส่วนรวมโดยเจตนา   
          ๓.๙. ฉ้อโกง  ขโมยทรัพย์สิน  ผู้อ่ืนโดยเจตนา        
          ๓.๑๐. ลักลอบได้เสียฉันท์ชู้สาวกับนักเรียนหรือบุคคลภายนอก  
          ๓.๑๑. มีอาวุธอันตรายไว้ในครอบครอง        
          ๓.๑๒. ก่อความผิดทางอาญา                        



          ๓.๑๓. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรือลายมือชื่อครู เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง   
 ๓.๑๔. ความผิดอื่นที่มีลักษณะความคล้ายคลึงกัน 
๔. บทลงโทษเกี่ยวกับการพกโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน 
 ๔.๑ หากโดนยึดครั้งที่ ๑ ทางโรงเรียนจะท าการยึดไว้เป็นเวลา ๑ อาทิตย์ และให้ผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่)
มารับคืนพร้อมอบรมนักเรียน 

๔.๒ ในกรณีที่โดนยึดเป็นครั้งที่ ๒ ทางโรงเรียนจะท าการยึดไว้เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา เมื่อครบ
ก าหนดให้ผู้ปกครองมารับคืนได้ตั้งแต่หลังสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ วันสุดท้ายเป็นต้นไป 
๕.  บทลงโทษเกี่ยวกับสถานะภาพการสมรสในช่วงก าลังศึกษาในโรงเรียน 
 ๕.๑ ในกรณีที่นักเรียนสมรสหรืออยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยา โดยมีผู้ปกครองยินยอม ทั้งพฤตินัย และ   
               นิตินัยให้ถือว่าพ้นจากสภาพความเป็นนักเรียนของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
๖. เกณฑ์การหักคะแนนและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
ขั นความผิด รายการ คะแนน บ าเพ็ญประโยชน์ หมายเหตุ 
เบา ความผิด ๑ ครั้ง ๕ ๑ ชั่วโมง ว่ากล่าวตักเตือน หักคะแนน 

ความผิด ๘ ครั้ง ๔๐ ๘ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครอง 
ความผิด ๑๒ ครั้ง ๖๐ ๑๒ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครองท าบันทึกท าทัณฑ์บน 
ความผิด ๑๖ ครั้ง ๘๐ ๑๖ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้น า

ชุมชน ท าบันทึกท าทัณฑ์บนกรณีพิเศษ 
ความผิด ๒๐ ครั้ง ๑๐๐ ๒๐ ชั่วโมง ย้ายสถานศึกษา 

กลาง ความผิด ๑ ครั้ง ๑๐ ๒ ชั่วโมง ว่ากล่าวตักเตือน หักคะแนน 
ความผิด ๔ ครั้ง ๔๐ ๘ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครอง 
ความผิด ๖ ครั้ง ๖๐ ๑๒ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครองท าบันทึกท าทัณฑ์บน 
ความผิด ๘ ครั้ง ๘๐ ๑๖ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้น า

ชุมชน ท าบันทึกท าทัณฑ์บนกรณีพิเศษ 
ความผิด ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ๒๐ ชั่วโมง ย้ายสถานศึกษา 

ร้ายแรง ความผิด ๑ ครั้ง ๑๐ ๒ ชั่วโมง ว่ากล่าวตักเตือน หักคะแนน 
เชิญผู้ปกครอง 

ความผิด ๔ ครั้ง ๔๐ ๘ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครองท าบันทึกท าทัณฑ์บน 
ความผิด ๖ ครั้ง ๖๐ ๑๒ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครองท าบันทึกท าทัณฑ์บน 
ความผิด ๘ ครั้ง ๘๐ ๑๖ ชั่วโมง เชิญผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้น า

ชุมชน ท าบันทึกท าทัณฑ์บนกรณีพิเศษ 
ความผิด ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ๒๐ ชั่วโมง ย้ายสถานศึกษา 

 
 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
               

          
(นายทัณฑธร  อินทะวงศ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
 


